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«ФІЛОСОФІЯ КОМУНІКАЦІЇ  

ТА МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ»  

Спеціальність: 033 «Філософія» 

Галузь знань: 03 «Гуманітарні науки» 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку 

Семестр Весняний  семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 / 90 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Методологічні основи наукового розуміння комунікації як одного 

з основних механізмів для оптимізації договірних відносин  крізь 

призму філософських категорій та підходів, що лежать в основі 

розвитку критичного мислення майбутніх спеціалістів та 

експертів, які здатні широко мислити та вирішувати поставлені 

перед ними питання сьогодення. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Філософія комунікації та 

міжнародна діяльність» є інтеграція до єдиного освітнього та 

наукового європейського простору, засвоєння студентами 

теоретичних основ філософії комунікації, формування у студентів 

системних знань та уявлень про загальні закономірності, види, 

рівні комунікації при веденні міжнародної діяльності, вивчення 

сучасного стану і тенденцій глобальних комунікаційних процесів; 

визначення особливостей розвитку глобального інформаційного 

суспільства; стратегій і практики міжнародної діяльності; 

дослідження інформаційної, безпекової, культурної складової 

комунікації у міжнародній діяльності. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- розуміння сутності процесів глобалізації та їх впливу на 

міжнародні відносини. 

- здатність аналізувати та прогнозувати міжнародні 

відносини у різних контекстах, зокрема політичному, безпековому, 

суспільному, культурному та інформаційному. 

- застосування на практиці основних принципів 

комунікативної діяльності у сфері міжнародної діяльності; 

- розуміння важливість інформаційної складової при 

здійснення комунікацій у міжнародних відносинах; 

- визначати сутнісні характеристики процесів та явищ у сфері 

міжнародних відносин;  аналізувати чинники, що визначають 

особливості інформаційного виміру міжнародного 

співробітництва. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Володіння теоретичним матеріалом та філософською 

термінологією; системою знань філософських методів пізнання; 

навичками прогнозування ситуацій, дій, подій, явищ і фактів з 

огляду на соціокультурні тенденції розвитку міжнародних 

відносин.  

Здатність виробляти підходи до розв’язання проблем і завдань у 

сфері міжнародних відносин, міжнародної та національної 

безпеки, зовнішньої політики тощо. 



 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Історико-філософське осмислення феномену 

комунікація у сфері міжнародної діяльності. Інформаційно-

комунікативна культура постмодерної доби. Рефлексія 

міжкультурної комунікації як основи взаємодії у сучасному 

суспільстві. Комунікативні тренди міжнародних відносин: 

філософський аспект. .Інформаційна парадигма цивілізаційного 

розвитку. Новітні інформаційні технології як засіб впливу на 

міжнародну діяльність. Безпековий вимір комунікації у 

міжнародних відносинах. Комунікація у сфері євроінтеграції. 

Комунікація та гуманітарна дипломатія у сучасному світі.  

Види занять: лекції та практичні. 

Методи навчання: обговорення, дискусії. 

Форми навчання: очна, дистанційна. 

Пререквізити Навчальна дисципліна «Філософія комунікації та міжнародна 

діяльність» взаємопов’язана з такими дисциплінами, як «Філософія 

політичної комунікації», «Філософія правової комунікації», 

«Теоретичні засади філософії комунікації». 

Пореквізити  

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Література фонду НТБ НАУ 
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Ф.С.Бацевич. –  К.: Академія, 2004. – 225 с. 

2. Абрамович С. Д. Мовленнєва комунікація : підручник / С. 

Д. Абрамович,  – К.: Центр навч. літ., 2004. – 472 с. 

3. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. – К.: Ваклер, 2001. – 

656 c. 

4. Зернецька О.В. Глобальний розвиток систем масової 

комунікації і міжнародних відносин. – К.: Освіта, 1999. – 351 с. 

5. Почепцов Г.Г. Коммуникационные технологии ХХ века. – 

К.: Ваклер, 2001. – 352 с. 

6. Макаренко Є.А. Зовнішньополітичні комунікативні 

технології: підручник / Є. А. Макаренко та ін. ; Ін-т міжнар. 

відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. - Київ : Центр 

вільної преси, 2016. - 415 с. 

7. Інформаційне суспільство. Навчальний посібник / Укладачі 

М.А. Ожеван, Г.А. Піскорська, О.Ю. Запорожець, О.П. Кучмій та 

ін. – К.: ІМВ, 2006. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Навчально-наукова лабораторія інноваційних технологій у 

викладанні філософських дисциплін, комп’ютери, проектор. 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік. 
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